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Kolegji AAB, shpall: 

 

K O N K U R S 
 

Për pranimin e studentëve në studimet BACHELOR dhe MASTER për vitin akademik 2022/2023 

 

FAKULTETI EKONOMIK 

   Numri i studentëve të planifikuar për pranim në studime 

sipas drejtimit, nivelit dhe kampusit 

PROGRAMI Niveli Prishtinë Ferizaj Gjakovë 

Banka, Financa dhe Kontabilitet BA 200 / / 

Menaxhment dhe Informatikë BSc 180 / / 

Marketing dhe Biznes BA 150 / 80 

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi BA / 
Në pritje të 

vendimit nga AKA 
/ 

Menaxhment MA 200 / / 

Marketing dhe Menaxhim Biznesi MA 200 / / 

Banka dhe Financa MSc 120 / / 

Kontabilitet dhe Auditim MA 150 / / 

 

FAKULTETI I KOMUNIKIMIT MASIV 

    
Numri i studentëve të planifikuar për pranim në 

studime sipas drejtimit, nivelit dhe kampusit 

PROGRAMI Niveli Prishtinë Ferizaj Gjakovë 

Komunikim Masiv dhe Gazetari BA 150 / / 

Komunikim Masiv dhe Gazetari MA 60 / / 

Produksion Medial 
BA 

profesional 
50 / / 

 

FAKULTETI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE 

   Numri i studentëve të planifikuar për pranim në 

studime sipas drejtimit, nivelit dhe kampusit 

PROGRAMI Niveli Prishtinë Ferizaj Gjakovë 

Shkenca Kompjuterike BSc 200 / / 

Shkenca Kompjuterike MSc 80 / / 

Siguri Kibernetike 
BA 

profesional 
70 / / 

Programim 
BA 

profesional 
125 / / 

Programim 
BA 

profesional 
/ 90 / 
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FAKULTETI JURIDIK 

   Numri i studentëve të planifikuar për pranim në studime 

sipas drejtimit, nivelit dhe kampusit 

PROGRAMI Niveli Prishtinë Ferizaj Gjakovë 

Juridik (i përgjithshëm; kriminalistikë) LLB 320 80 80 

Juridik Penal LLM 35 / / 

Juridik Civil LLM 100 / / 

E Drejta Kushtetuese Administrative LLM 60 / / 

 

FAKULTETI I ADMINISTRATËS PUBLIKE 

   Numri i studentëve të planifikuar për pranim në studime 

sipas drejtimit, nivelit dhe kampusit 

PROGRAMI Niveli Prishtinë Ferizaj Gjakovë 

Administratë Publike (administratë publike; shkenca 

politike) 
BA 240 80 / 

Administratë Publike MA 
Në pritje të 

vendimit nga AKA 
/ / 

 

FAKULTETI I KULTURËS FIZIKE DHE SPORTIT 

   Numri i studentëve të planifikuar për pranim në studime 

sipas drejtimit, nivelit dhe kampusit 

PROGRAMI Niveli Prishtinë Ferizaj Gjakovë 

Kulturë Fizike dhe Sport BA 150 / / 

Kulturë Fizike dhe Sport MA 70 / / 

Fitnes dhe Nutricion MA 50 / / 

 

FAKULTETI I GJUHËS ANGLEZE 

   Numri i studentëve të planifikuar për pranim në studime 

sipas drejtimit, nivelit dhe kampusit 

PROGRAMI Niveli Prishtinë Ferizaj Gjakovë 

Gjuhë Angleze BA 180 / 
Në pritje të 

vendimit nga AKA 

 

FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE 

   Numri i studentëve të planifikuar për pranim në studime 

sipas drejtimit, nivelit dhe kampusit 

PROGRAMI Niveli Prishtinë Ferizaj Gjakovë 

Përkujdesje dhe Mirëqenie e Fëmijëve BA 250 75 / 

 

FAKULTETI I PSIKOLOGJISË 

   Numri i studentëve të planifikuar për pranim në studime 

sipas drejtimit, nivelit dhe kampusit 

PROGRAMI Niveli Prishtinë Ferizaj Gjakovë 

Psikologji BA 300 100 / 

Shëndet Mendor MSc 40 / / 

 

 

 



FAKULTETI I ARKITEKTURËS 

   Numri i studentëve të planifikuar për pranim në studime 

sipas drejtimit, nivelit dhe kampusit 

PROGRAMI Niveli Prishtinë Ferizaj Gjakovë 

Arkitekturë BSc 180 / / 

Arkitekturë MSc 60 / / 

 

FAKULTETI I ARTEVE 

   Numri i studentëve të planifikuar për pranim në studime 

sipas drejtimit, nivelit dhe kampusit 

PROGRAMI Niveli Prishtinë Ferizaj Gjakovë 

Muzikologji BA 
Në pritje të 

vendimit nga AKA 
/ / 

Pikturë dhe Arte Vizuele BA 50 / / 

Dizajn i Modës BA 120 / / 

Dizajn Grafik dhe Art Vizuel BA 120 / / 

Dizajn i Lojërave dhe Animacion BA 50   

Dizajn Grafik MA 30 / / 

 

FAKULTETI I INFERMIERISË 

   Numri i studentëve të planifikuar për pranim në studime 

sipas drejtimit, nivelit dhe kampusit 

PROGRAMI Niveli Prishtinë Ferizaj Gjakovë 

Infermieri BSc 250 80 60 

Menaxhment Shëndetësor MSc 120 / / 

 

FAKULTETI I STOMATOLOGJISË 

   Numri i studentëve të planifikuar për pranim në studime 

sipas drejtimit, nivelit dhe kampusit 

PROGRAMI Niveli Prishtinë Ferizaj Gjakovë 

Stomatologji Dr.dent 30 / / 

 

FAKULTETI I RADIOLOGJISË 

   Numri i studentëve të planifikuar për pranim në studime 

sipas drejtimit, nivelit dhe kampusit 

PROGRAMI Niveli Prishtinë Ferizaj Gjakovë 

Teknik i Radiologjisë BSc 
Në pritje të 

vendimit nga AKA 
/ /                                                                                                                                                                                          

 

 

I. Kushtet e regjistrimit: 

Të gjithë kandidatët e interesuar për regjistrim duhet t’i plotësojnë këto kushte: 

 

- të kenë mbaruar me sukses shkollimin e mesëm në njërin prej institucioneve të licencuara në 

Republikën e Kosovës. 

- të posedojnë dëshmi që e kanë kaluar me sukses testin e maturës kombëtare sipas kritereve të 

përcaktuara nga MASHTI; 

- Në programet master, duhet të ketë mbaruar nivelin Bachelor të studimeve në një institucion të 

akredituar të arsimit të lartë në vend ose jashtë vendit; 



- Të drejtë regjistrimi kanë edhe kandidatët nga shtetet tjera në kushte të njëjta konkurrimi me 

kandidatët nga Kosova. 

- Kandidatët të cilët shkollimin e mesëm e kanë mbaruar jashtë Kosovës, duhet të posedojnë vendimin 

e MASHTI për njohje dhe barasvlerë të diplomës. 

 

II. Dokumentacioni i nevojshëm: 

 

- Certifikata e lindjes, 

- Kopja e letërnjoftimit, 

- Dëftesat e shkollës së mesme (origjinal, kopje të vërtetuara ose duplikat), 

- Diploma e kryerjes së shkollës së mesme ose dëftesa e maturës (origjinal, kopje të vërtetuara ose 

duplikat), 

- Për regjistrim në studime master duhet të posedoj edhe diplomën për kryerjen e studimeve Bachelor; 

- Për kandidatët jashtë Kosovës - vendimi mbi njohjen e shkollimit jashtë vendit nga MASHTI 

(nostrifikimin) 

 

III. Afati i konkursit 

- Paraqitja e dokumenteve zgjate prej datës së shpalljes së këtij konkursi e deri në mbylljen e afatit të 

regjistrimit ashtu siç parashihet me aktet e MASHTI. 

- Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 8:00 deri në orën 18:00 përveç të dielave. 

- Kandidatët e interesuar mundë të aplikojnë online përmes web faqes së institucionit https://aab-

edu.net/apliko-online/ 

- Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë edhe në kampusin e Ferizajt dhe Gjakovës dhe në të gjitha 

zyrat informuese të Kolegjit AAB në komunën përkatëse. 

- Për informata më të hollësishme, mund t’i drejtoheni zyrës qendrore të regjistrimit, ose zyrës së 

regjistrimeve në kampusin e Ferizajt dhe të Gjakovës ose zyrës informuese në komunën përkatëse. 
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